
 Data  28/12/2005 

 Òrgan Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció Explicació 
 Llocs públics Autoritzar una parada al mercat setmanal del dilluns a la  
 ciutat d’ Olot, destinada a la venda d’ articles de  
 confecció, amb efectes econòmics i administratius del  
 proper 01/01/06 

 Llocs públics Procedir a la baixa definitiva del mercat setmanal del  
 dilluns d'una parada destinada a la venda de plàstics amb  
 efectes econòmics i administratius el proper 01/01/06 

 Llocs públics Procedir a l’expulsió d'una parada del mercat setmanal del  
 dilluns de la ciutat d’Olot, destinada a la confecció de  
 trenetes de colors, amb efectes a 01/01/06 

 Contractació Contractar amb el Consell Comarcal de la Garrotxa els  
 treballs de redacció del projecte i estudi seguretat del  
 Projecte de pavimentació pla de camins 2004, que inclou 3  
 trams de camins del Sector de Batet: pujada de la Casseca i 
  Vinyals fins passada la Casseca, baixada de la Casa Nova  
 fins a Cal Andruic, Camí de Can Carbesseres 

 Contractació Contractar amb Olot Serveis de Construcció SCCL els  
 treballs de col·locació marcador a l'Estadi Municipal  

 Contractació Contractar amb Interiors CAT SL els treballs de retirada de 
  part de la grada de formigó i terraplenatge posterior de  
 l'estadi municipal d'Olot, i treballs d'enderroc i retirada 
  marcador. 

 Contractació Contractar amb Gradekit,SL el subministrament de tarima amb 
  destí als vestidors pavelló municipal d'esports i  
 subministrament tarima baixa destí vestidors 

 Contractació Contractar amb Construcciones J.Pallàs SL els treballs  
 relatius a amorterar mur i arrebossat parets vestidors camp 
  municipal de futbol . 

 Contractació Contractar amb Sistemes Oficina Garrotxa - Pla Estany SA,  
 Canon, els treballs de reparació i posta a punt de 3  
 màquines fotocopiadores 

 Contractació Contractar amb Ràdio Coderch SL els treballs de millora del 
  sistema de megafonia del Saló de Sessions, segons memòria  
 valorada redactada pels Serveis Tècnics. 

 Compres Adquirir de Comercial Garestany SAL un armari metàl·lic amb 
  destí a les dependències de la Policia Municipal 

 Compres Adquirir d'Emiliana SA tres taulers i tres armaris amb  
 destí a les dependències de la Policia Municipal 

 Compres Adquirir de Comercial Paperera i Materials d'Oficina SL,  
 dos armaris amb destí a les dependències de la Policia  

 Compres Adquirir d'Infoself Olot SL, 4 PC's amb destí a diverses  
 dependències municipals 

 Compres Adquirir d'Inforolot SA 3 PC's amb destí a diverses  
 dependències municipals 

 Compres Adquirir de Comercial Elèctrica Olot SA divers material  
 elèctric: fluorescents, llums d'emergència i d'altres amb   
 destí a millorar la zona de tennis taula del  pavelló  
 esportiu vell 

 Contractació Contractar amb l’empresa Bonal SA els treballs de  
 subministrament del material electrònic, cablejat i  
 treballs d’obra civil necessaris per a la connexió de la  
 xarxa informàtica de l’Hospici i de l’IMPC 

 Compres Adquirir de la Galeria d’Art José de la Mano SL l'obra  
 "Paisatge amb casa" de l'artista Virgilio Vallmajó, amb  
 destí al fons del Museu Comarcal de la Garrotxa. 



 Contractació Contractar amb J.Morera Salis els  treballs de  
 subministrament i instal·lació mànega de so a la sala Núria 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses 

 Intervenció Aprovar la certificació núm. 2 de Bassegoda Construccions  
 SL corresponent a les obres de reforma del Teatre  
 Principal, fase 1a, consolidació de l'estructura de la  
 coberta i adaptació a normativa. 

 Intervenció Aprovar la certificació núm.1 d'Excavacions Coll SL  
 corresponent a les obres d’enderroc edifici núm.26 carrer  
 St. Cristòfol 

 Intervenció Aprovar la certificació núm. 2 de Bassegoda Construccions  
 SL corresponent a les obres de reforma del Teatre  
 Principal, fase 1a, consolidació de l'estructura de la  
 coberta i adaptació a la normativa. 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.2 de  
 Bassegoda Construccions SL corresponent a les obres de  
 Reforma del Teatre Principal 1ª. Fase consolidació de  
 l’estructura de la coberta i adaptació a la normativa 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.2 de  
 Bassegoda Construccions SL corresponent a les obres de  
 Reforma del Teatre Principal 1ª. Fase consolidació de  
 l’estructura de la coberta i adaptació a la normativa, al  
 BBVA 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Bàsquet Olot 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a IDESGA 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a la Taula de la Mostra de  
 Pessebres. 

 Ingressos Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  
 (plusvàlua) 

 Ingressos Aprovació diferents baixes presentades per Tresoreria  
 exercici 2005 

 Ingressos Aprovar la relació d’altes addicionals relativa a la taxa  
 d’escombraries empresarials exercici 2005. 

 Recaptació Aprovació gestió cobratòria del servei de Recaptació del  
 Consell Comarcal de la Garrotxa 

 Ingressos Ratificar els decrets d’alcaldia que consten a l’expedient, 
  relatius a liquidacions altes IAE exercici 2005 

 Intervenció Ratificació aprovació modificacions 

 Urbanisme Aprovar l’Estudi de reurbanització del carrer Secretari  
 Daunis, tram entre els carrers Joaquim Vayeda i Marià  
 Vayreda redactat pels serveis tècnics municipals. 

 Urbanisme Aprovar definitivament el Projecte de construcció de nou  
 quiosc a la Plaça Clarà, redactat pels serveis tècnics  
 municipals. 

 Urbanisme Acceptar la cessió del tram de la travessera d’Olot (N-260) 
  comprès entre la cruïlla amb l’avinguda Pere Badosa (punt  
 d’inici del projecte) i la intersecció amb la variant de la 
  N-260 al sector de l’Hostal del Sol (punt final del  
 projecte) (p.k.82,500 al 87,200), amb tots els seus  
 elements auxiliars i equipaments  

 Urbanisme Aprovar la segregació i acceptar la cessió d'un bé al  
 carrer Ramon Berenguer, afectat com a espais lliures i vialitat 



 Urbanisme Acceptar la cessió d'un bé a l'avinguda Estació, afectat  
 com a espai lliure-zona verda, propietat de la companyia  
 mercantil Construccions Martí Canal SL 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'edifici  
 plurifamiliar en testera de 3 habitatges, local i  
 aparcaments a l'avinguda Estació, 20 

 Llicència  Concedir llicència per a distribució, instal·lacions i  
 acabats d'edifici unifamiliar en filera al carrer Arquet,  
 32--B 

 Llicència  Concedir llicència per a legalització modificació de  
 projecte de distribució interior d'habitatge al carrer  
 Gregal, 5 

 Llicència  Concedir llicència per a addició d'habitatge en planta pis  
 al carrer Enric Quintana, 4 

 Llicència   Concedir llicència per a legalització modificació de  
 projecte de construcció d'edifici plurifamiliar a  
 l'avinguda Reis Catòlics, 14, 4t, 3a 

 Contractació Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municipals en  
 relació al recurs de reposició interposat contra l’acord de 
  la Junta de Govern de data 16/11/05, denegatori de la  
 llicència d'obres per a la construcció d’un bloc  
 d’habitatges al carrer Ramon Berenguer 3 

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal d'obertura per a una  
 activitat de clínica veterinària de petits animals, amb  
 servei de botiga de complements i alimentació animal al  
 carrer Sant Antoni M. Claret, 3 d'Olot. 

 Contractació Aprovar el conveni per a la donació i cessió de drets del  
 fons fotogràfic de Sadurní Brunet Pi 

 Contractació Transferir a la Fundació Privada d'Estudis Superiors, FES,  
 la quantitat corresponent a les despeses de mobiliari i  
 equipament de les noves aules que s'han instal·lat durant  
 l'any 2005 a la seva seu del carrer Fontanella, núm. 3 

 Contractació Contractar amb Jordi Padrosa Illa - Instal·lacions Jordi,  
 les millores en la calefacció dels Pavellons Municipals  
 d'Esports, consistents en la instal·lació d'una cortina  
 d'aire calent a l'entrada de l'equipament esportiu. 

 Contractació Contractar amb Instal·lacions Viñeta SL els treballs de  
 reparació instal·lació d'aigua  del Pavelló Firal 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Rubau Tarres SA les obres  
 complementaries de rehabilitació i millora de la plaça  
 Clarà. Fase 1 

 Contractació Contractar amb Josep Vilanova SA les obres addicionals de  
 modificació de la secció del carrer Sant Josep de Calassanç 

 Contractació Contractar amb l’empresa Terundar SL els treballs de  
 millora de la calefacció de les dependències de Secretaria 

 Contractació Contractar amb l’empresa Josep Vilanova SA els treballs  
 d'ajardinament i acondicionament de l'estadi municipal  
 d'atletisme.Fase 1. 

 Contractació Contractar amb  Joaquim Domene Berga els treballs de  
 senyalització i informació de les escultures públiques de  
 la Ciutat. 


